
У КОЖ НА ГА 
СВАЯ ЧА ША

Гэ тым ра зам пач ну з анек до та на зло-

бу дня.

Прэ стыж на апра ну ты муж чы на тра піў 

пад дождж. Ідзе па ву лі цы ў сва ім ат лас-

ным пін жа ку ды ла ка вых ча ра ві ках злос-

ны-злос ны, ду мае сам са бе: «Што ж гэ та 

за на двор'е, што за дзень та кі ня ўда лы!» 

На су страч яму кро чыць ус кал ма ча ны 

дзядзь ка ў дзі ра вым кас цю ме з чу жо га 

пля ча ды ў ад ным ча ра ві ку і шчы ра ўсмі-

ха ец ца на ўвесь рот.

— Як ты мо жаш усмі хац ца? Та кое 

жу дас нае на двор'е! Ды яшчэ і ча ра вік 

згу біў!

— Ды не згу біў я яго... А знай шоў!

...Год та му зна ё мы, які вы хоў вае дач-

ку з ДЦП, згу біў тэ ле фон. А там усе 

рэ абі лі та цый ныя пра гра мы для дзяў чын-

кі. Дзміт рый ад ра зу ж раз ве сіў на кож-

ным слу пе аб' яву: хто зной дзе, га ран тую 

год ную ўзна га ро ду. Але так ні хто і не ад-

гук нуў ся... І вось праз ней кі час муж чы на 

па дзя ліў ся на ві ной: маў ляў, зда рыў ся 

цуд. Тра пі лі з дзець мі ў ава рыю. Усе за-

ста лі ся жы выя, дзя куй бо гу. Аў та ма біль 

ад наў лен ню не пад ля гае. Але знай шоў ся 

тэ ле фон — ён, аказ ва ец ца, за ва ліў ся за 

крэс ла ў ма шы не. Як ка жуць, не бы ло б 

шчас ця, ды ня шчас це па маг ло.

Я ўжо даў но за ўва жы ла, што вель мі 

час та пе ра ме ны да леп ша га ад бы ва юц ца 

праз гор шае. Тым не менш, ка лі чар го-

вы раз па чы наю ныз гаць, што штось ці 

ад бы ло ся не так, як бы мне ха це ла ся (ці 

чую ад ін шых «Бо жа, за што мне гэ та?»), 

як пра ві ла, ус па мі наю Люд мі лу Іва наў ну. 

І яе заў сёд ную ўсмеш ку. За раз жан чы-

не 60. Яна зай ма ец ца лю бі май спра вай і 

ванд руе па све це ра зам са сва ім дру гім 

му жам. Я ні ко лі ў жыц ці не чу ла, каб гэ-

тая жыц ця люб ка скар дзі ла ся на свой лёс. 

Хоць ён у яе вой які ня прос ты. Ка лі, зда-

ец ца, жыц цё толь кі па чы на ла ся, 

у пер ша га му жа зда рыў ся ін сульт, па ра-

лі за ва ла па ло ву це ла. Мно гія «доб ра зыч-

ліў цы» ра і лі жан чы не ад вез ці яго да ма ці, 

а са мой па чаць но вае жыц цё. Але Люд-

мі ла Іва наў на, па-пер шае, ка ха ла му жа. 

Па-дру гое, ні кроп лі не су мня ва ла ся, што 

ка лі Бог па сы лае ней кае вы пра ба ван не, 

гэ та не прос та так. Яна ад да на да гля да ла 

му жа больш як 10 га доў, да са ма га апош-

ня га яго дня. І ні коль кі не па шка да ва ла 

пра гэ та. Больш за тое, пе ра ка на на, што, 

ка лі б ад мо ві ла ся ад вы пра ба ван ня, то яе 

да лей шы лёс не склаў ся б так доб ра.

А ня даў на сяб роў ка на пі са ла на сва ёй 

сця не ў са цы яль ных сет ках пост у тэ му. 

«Укла дзі меч у нож ны. Ня ўжо я не ста-

ну піць ча шу, якую даў мне Ай цец?» Так 

Ісус ска заў Пят ру, ка лі той ад сек ву ха 

ра бу пер ша свя та ра. Ісус ве даў, што з ім 

па він на ад быц ца (Пётр з Іу дам прый шлі 

ў сад, каб сха піць яго), і ха цеў вы ка наць 

Бо жую во лю, ня гле дзя чы на па ку ты, якія 

яго ча ка лі. Та му што Бо жая за ду ма — 

гэ та заў сё ды най леп шае, што 

з на мі мо жа ад быц ца. І я, у над зеі на 

Яго, п'ю сваю ча шу. Яна не на поў не-

на на па ло ву, як у ап ты міс та, не пус тая 

на па ло ву, як у пе сі міс та. Яна заў сё ды 

поў ная, і вы піць да дна яе не маг чы ма. 

Яна бяс кон цая, яна не спус та шаль ная. 

Укла дзі меч у нож ны — не зма гай ся з 

Бо гам. І пі сваю ча шу, та му што та бе яе 

даў Ай цец Ня бес ны. Не зайз дрос ці, не 

пра гні па мя няць на леп шую. Та му што 

ўсё най леп шае, што ён пад рых та ваў ін-

ша му, не па ды хо дзіць для ця бе. Чу жая 

ча ша ў тва іх ру ках ад ра зу стра ціць свае 

ўлас ці вас ці. Пі сваю, бо Ён рых та ваў яе 

ме на ві та для ЦЯ БЕ».

— Вось уме еш ты так свое ча со ва 

спы ніць стуж ку, — ад рэ ага ва ла на гэ ты 

пост агуль ная зна ё мая. — Дзя куй за па-

трэб ныя сло вы.

— Гэ та не я. Гэ та Ён, — ад ка за ла 

Та ня.

— Твая ча ша — на га даць!
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20 ты сяч ча ла век. Гэ та на сель ніц тва не вя лі ка га 
ра ён на га га рад ка, Па стаў ці Мар' і най Гор кі на прык лад. 
Столь кі ж бе ла ру саў ма юць ін ва лід насць і пе ра соў-
ва юц ца ў ка ляс ках. Ім не ха пае пан ду саў у го ра дзе, 
вы клю чаль ні каў свят ла на ўзроў ні іх ру кі і зруч на-
га адзен ня. Бо тое, што пра да ец ца ў кра мах, мае 
крой і функ цы я наль насць для зда ро ва га ча ла ве ка, 
а ка лі ўвесь дзень пра во дзіш се дзя чы, стан дарт ныя 
джын сы ўжо не зда юц ца та кі мі кам форт ны мі. Бло гер 
Аляк сандр АЎ ДЗЕ ВІЧ і ды зай нер Ка ця ры на ЦІ КО ТА 
вы ра шы лі вы пра віць сі ту а цыю і рас пра ца ва лі ка лек-
цыю для ка ля сач ні каў.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

«ГЭ ТА ЯК ПРЭ ЗЕН ТА ЦЫЯ 
ПЕР ШЫХ АКУ ЛЯ РАЎ»

Ін клю зіў ны пра ектІн клю зіў ны пра ект  

Са мы важ ны дзеньСа мы важ ны дзень  

Ры ца ры ў да спе хах Ры ца ры ў да спе хах 
і ста ра даў нія тан цыі ста ра даў нія тан цы

Як ар га ні за ваць сты лі за ва нае вя сел ле

Бе ла рус кі ды зай нер 
вы пус ці ла адзен не 

для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў
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— Коль кі вы ўжо зай ма е це ся ар га ні за цы яй свят?

— Усё па ча ло ся ў 2005 го дзе. Та ды мы з сяб рам кі ра ва лі 

ту ра генц твам «Гіс то рыя-Тур», якое спе цы я лі за ва ла ся на 

гіс та рыч ным ту рыз ме. Пер шым свя там, якое мы ар га ні за-

ва лі, ста ла вя сел ле ў ся рэд ня веч ным сты лі. За хап лен не 

гіс то ры яй і ста ра даў няй му зы кай, ар га ні за цыя фес ты ва-

ляў — усё ня ўхіль на вя ло да гэ та га но ва га за ня тку.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Вя сел лем з лі му зі на мі і фе ер вер кам ужо амаль ні ко га не здзі віць. 

Ін шая рэч, ка лі вы куп ляць ня вес ту да па ма га юць са праўд ныя 

ры ца ры ў да спе хах, а ў са мы раз гар ве ся лос ці на свя це 

з'яў ля ец ца... Свя тая Ін кві зі цыя.

Пра мо ду на сты лі за ва ныя вя сел лі, ста ра бе ла рус кія аб ра ды 

і су мя шчэн не не су мя шчаль на га гу та рым са Зміт ром СА СНОЎ СКІМ, 

му зы кан там, ства раль ні кам і кі раў ні ком гур та «Ста ры Оль са», 

а ця пер яшчэ і ды рэк та рам свя точ на га агенц тва «Арт-Нос».


